Seznam zpracovatelů osobních údajů
INVESTIKA, investiční společnost, a.s., IČO: 041 58 911, se sídlem Švédská 635/8, Smíchov, 150 00
Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20668
(dále jen „INVESTIKA IS“), jakožto správce osobních údajů, spolupracuje s následujícími kategoriemi
zpracovatelů osobních údajů:










poskytovatelé IT řešení a podpory – obchodní společnosti se sídlem v České republice,
jejichž služby INVESTIKA IS využívá pro účely správy a aktualizace interních systémů, správy
internetových stránek a serverů, jakož i obecné správy hardware, které INVESTIKA IS využívá;
investiční zprostředkovatelé – obchodní společnosti se sídlem v České republice, které na
základě povolení České národní banky vykonávají činnost investičního zprostředkovatele, a
s kterými uzavřela INVESTIKA IS smlouvu o obchodním zastoupení;
poskytovatelé právních služeb – advokátní kanceláře se sídlem, příp. se sídlem organizační
složky v České republice, které poskytují INVESTIKA IS právní poradenství;
účetní, daňoví poradci, auditoři – obchodní společnosti se sídlem v České republice,
s předmětem podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence, daňové poradenství, auditorská činnost, poradenská a konzultační činnost,
zpracování odborných studií a posudků, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona, poskytující služby INVESTIKA IS na základě smluvního vztahu;
vnitřní auditor – obchodní společnost se sídlem v České republice, poskytující poradenské
služby finančním institucím, a to včetně výkonu činnosti vnitřního auditu,
depozitář - obchodní společnost se sídlem v České republice vykonávající činnost depozitáře
v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy.

Informace o konkrétních zpracovatelích jsou k dispozici v sídle INVESTIKA IS. INVESTIKA IS na tomto
místě uvádí pouze informace o kategoriích zpracovatelů osobních údajů, a to z důvodu ochrany
bezpečnosti informačních systémů INVESTIKA IS, včetně zabezpečení osobních údajů, ve vztahu
k nimž je INVESTIKA IS správcem (např. před případným kybernetickým útokem), jakož i z důvodu
ochrany obchodního tajemství INVESTIKA IS a spolupracujících třetích stran.

V Praze dne 28.5.2018
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
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INVESTIKA, investiční společnost, a.s., IČO: 041 58 911, so sídlom U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120
00 Praha 2, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 20668 (ďalej
len "INVESTIKA IS" ), ako prevádzkovateľ osobných údajov, spolupracuje s nasledujúcimi kategóriami
sprostredkovateľov osobných údajov:
-

-

-

-

-

poskytovatelia IT riešenia a podpory - obchodné spoločnosti so sídlom v Českej republike,
ktorých služby INVESTIKA IS využíva na účely správy a aktualizácie interných systémov, správy
internetových stránok a servera, ako aj všeobecnej správy hardvéru, ktoré INVESTIKA IS
využíva;
investiční sprostredkovatelia, príp. finanční agenti- obchodné spoločnosti so sídlom v Českej
republike či Slovenskej republike, ktoré na základe povolenia Českej národnej banky, resp.
Národnej banky Slovenska vykonávajú činnosť investičného sprostredkovateľa, resp.
finančného agenta, a s ktorými uzavrela INVESTIKA IS zmluvu o obchodnom zastúpení;
poskytovatelia právnych služieb - advokátske kancelárie so sídlom, príp. so sídlom
organizačnej zložky v Českej republike či v Slovenskej republike, ktoré poskytujú INVESTIKA IS
právne poradenstvo;
účtovníci, daňoví poradcovia, audítori - obchodné spoločnosti so sídlom v Českej republike, s
predmetom podnikania: činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, vedenie daňovej
evidencie, daňové poradenstvo, audítorská činnosť, poradenská a konzultačná činnosť,
spracovanie odborných štúdií a posudkov, výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1
až 3 živnostenského zákona, poskytujúce služby INVESTIKA IS na základe zmluvného vzťahu;
interný audítor - obchodná spoločnosť so sídlom v Českej republike, poskytujúca poradenské
služby finančným inštitúciám, a to vrátane výkonu činnosti vnútorného auditu,
depozitár - obchodná spoločnosť so sídlom v Českej republike vykonávajúca činnosti
depozitára v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, na základe zmluvy.

Informácie o konkrétnych sprostredkovateľoch sú k dispozícii v sídle INVESTIKA IS. INVESTIKA IS na
tomto mieste uvádza len informácie o kategóriách sprostredkovateľov osobných údajov, a to z dôvodu
ochrany bezpečnosti informačných systémov INVESTIKA IS, vrátane zabezpečenia osobných údajov, vo
vzťahu ku ktorým je INVESTIKA IS správcom (napr. pred prípadným kybernetickým útokom), ako aj z
dôvodu ochrany obchodného tajomstva INVESTIKA IS a spolupracujúcich tretích strán.
V Prahe, dňa 28.5.2018
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
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